
ודאויות  -שיפור תחזיות אקלים והפחתת אי

 עקבית-באמצעות אלגוריתמי למידה

 1וגולן בל 1,2אודי שטרובך
 אוניברסיטת בן גוריון1

 המכונים לחקר המדבר
 ללימודי מחקר מתקדמים קרייטמןבית ספר 2

1 



 הקדמה

 מודלים גלובליים לחיזוי אקלים

 :מרכיבים-בדרך כלל כוללים ארבעה תת

 של האטמוספרה  מודל לחיזוי הסירקולציה הכללית •

 האוקיינוסשל הסירקולציה הכללית לחיזוי מודל •

 תהליכים בפני הקרקעלחיזוי מודל •

 מודל לחיזוי התפתחות של מי הים הקפואים•
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 הקדמה

 מודלים גלובליים לחיזוי אקלים

משוואות דיפרנציאליות המתארות   –(dynamical core)ליבה דינאמית 1.

 .גז במודל/והמכניקה של הנוזל התרמודינמיקהאת 

קרובים לתהליכים שלא יכולים    -( parametriztion) פרמטריזציות2.

,  קטנות בסקלותלהיות מיוצגים במודל אם זה בגלל שהם מתרחשים 

 .או יותר מידי מסובכים או לא מובנים דיים
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 הקדמה

 מודלים לחיזוי הסירקולציה הכללית של האטמוספרה  

 ליבה דינאמית1.
 משוואות המבטאות את החוק השני של ניוטון–
 תרמודינמיתמשוואת אנרגיה –
 משוואה המבטאת את חוק שימור המסה–
 משוואת הגז האידיאלי–

 פרמטריזציות2.
 קרינה–
 שכבת הגבול הפלנטרית–
 של ענני קומולוס קונבקציה–
 של עננים מיקרופיסיקה–
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http://www.cmmap.org/learn/modeling/whatIs1.html 



 הקדמה

 הבדלים בין מודלים גלובליים

 ליבה דינאמית  1.

 שיטות שונות לאינטגרציה נומרית של המשוואות–

 בחירת הקואורדינטות והרזולוציה שלהם–

 לפרמטריזציהשימוש בסכמות שונות 2.

 מקורות שונים לתנאי התחלה ותנאי שפה3.

5 



 הקדמה

 אלגוריתם למידה עקבי

 .אלגוריתם מתמטי עדכני שבה מהתחום של לקיחת החלטות• 

מנצל מספר תחזיות של מודלים וידע לגבי הביצועים שלהם  •
 .בעבר על מנת לייצר תחזית אקלימית אחת

 :הרעיון הבסיסי•
 .מודלים אקלימיים נותנים תחזית לגבי מאורע עתידי tבזמן –

 .t+1מיצר תחזית לזמן ( האלגוריתם המתמטי)החזאי –

מתקבלים תוצאות של )התוצאה של המאורע נגלית t+1 בזמן –
 (.מדידות

 ".הפסד"כל מומחה מקבל –

 .משקל חדש מעודכן מיוצר על ידי האלגוריתם המתמטי–
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 הקדמה

 מטרות המחקר

 
לספק משקלים המתפלגים במרחב למודלים אקלימיים  •

 .גלובליים המבוססים על ביצועים שלהם בעבר

 .שיפור תחזיות אקלימיות–

 .שיפור תנאי שפה למודלים אזוריים–

מיקוד המחקר במודלים שנותנים ביצועים גבוהים ובסיבות –

 .לכך

 .הפחתה של אי הוודאות בתחזיות של מספר מודלים•
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 מתודולוגיה
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 שני אלגוריתמים מתמטיים

EWA – מתכנס למודל הכי טוב 

𝑝𝑡 =
 𝑒−𝜂𝐿𝐸,𝑡−1𝑁
𝐸=1 𝑓𝐸,𝑡
 𝑒−𝜂𝐿𝑖,𝑡−1𝑁
𝑖=1

 

𝑙 𝑓𝐸,𝑡 , 𝑦𝑡 = 𝑓𝐸,𝑡 − 𝑦𝑡
2
 

𝐿𝐸,𝑡 = 𝑙 𝑓𝐸,𝑗 , 𝑦𝑗
𝑡

𝑗=1
 

EGA –  למדידותמתכנס 

𝑝𝑡 =
 𝑒

−𝜂  𝛻𝑡−1
𝑗=1 𝑙 𝑝𝑗 ,𝑦𝑗 ⋅𝑁

𝐸=1 𝑓𝐸,𝑡

 𝑒
−𝜂  𝛻𝑡−1

𝑗=1 𝑙 𝑝𝑗 ,𝑦𝑗𝑁
𝑗=1

 

𝑙 𝑓𝐸,𝑡 , 𝑦𝑡 = 𝑓𝐸,𝑡 − 𝑦𝑡
2
 

𝑙′ 𝑓𝐸,𝑡 , 𝑦𝑡 = 𝛻𝑙 𝑝𝑡 , 𝑦𝑡  



 תוצאות ראשוניות

 מהלך הניסוי

 
מודלים   12של ( 2001-2011)שנים תוצאות  10•

 Coupled Model Intercomparison Project Phase]גלובליים 
5 ((CMIP5.] 

 .ממוצע חודשי של לחץ אויר על פני האדמה•

שנים ראשונות היוו שנות למידה בהם המשקל התעדכן   5•
 .עם המדידות

לבדיקת התוקף של האלגוריתם   שומשושנים אחרונות  5•
 .המתמטי
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 תוצאות ראשוניות

 אנומליה של לחץ אויר על פני האדמה
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 תוצאות ראשוניות

 אי ודאות של לחץ אויר על פני האדמה
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 מסקנות

 שני מודלים מתמטיים•

 .את אי הודאותוהשני אחד משפר את החיזוי •

 בנפרדמודל ומכל שניהם טובים יותר ממוצע רגיל •
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